
 
PROTOKOLL nr 5  Lagmansholm-Holsfiber ek. för.  2021-11-10

Protokoll fört vid sammanträde med styrelsen för Lagmansholm-Holsfiber ekonomisk förening
(LH-fiber) hos Per-Arne Danelius onsdag den 10 november 2021  kl 19.00.

Kallade:         Per-Arne Danelius        (ordförande)                                                sida  1 av 2

                      Anne-Marie Carlander
                      Henri Savinainen          
                      Joel Larsson                                
                      Håkan Andersson
                      Peter Aronsson          (frånvarande)                             
                      Stig-Ove Svensson    (vid protokollet)
 

§ 1        Mötets öppnande.
             Ordföranden Per-Arne Danelius hälsade alla välkomna och förklarade mötet öppnat.

§ 2        Dagordning.
             Fastställdes.  
 

§ 3        Protokolljusterare.
             Till protokolljusterare valdes Anne-Marie Carlander.
 

§ 4        Föregående mötets protokoll.
                   Godkändes.
   

§ 5       Ekonomi.
             På konto: 520 685 kr, lån 0 kr. Utestående skulder: 791 kr.
             Utestående krav: Cirka 0 kr.

§ 6      Uppföljning av samverkansmöte onsdag den 27 oktober 2021 kl 19.00 i Equmeniak.
           Samtliga fem fiberföreningar i Vårgårda kommun var representerade vid detta möte som
           var en ren uppstart efter det långa pandemiuppehållet.
           Vi var 15 personer som fick lyssna till Göran Elfvings presentation av företaget
           Fiberekonomi. Mycket intressant.
           Efter kaffepausen följde spontana frågor om våra föreningar.
           Minnesanteckningar fördes och är utskickade till samtliga.
           Nästa möte hos LNS våren 2022. 
 

§ 7      Genomgång av PEMA.s dokumentation.
           Håkan har gått igenom detta och redogjorde för styrelsen.
           Viktigt att PEMA verkligen dokumenterar alla förändringar som utföres
           Per-Arne tar kontakt med PEMA och går igenom.
           Det var bra uppdaterat. Vi hittade några ställen där något behövde ändras.

§ 8      Fortsatt genomgång av KO-avtalet, signering av medlemmar mm.         
            Vi fortsatte att gå igenom förslaget till avtal.
            Inga förändringar utan vi följer samma avtal som SHK. Påskrivet och klart.
            Signering av medlemmar. Tjänsteavtalet. Mer info senare.                                      
                                                                                                                                  vänd
                                                          



                                                                                                                                                                              Sida  2 av 2

§ 9      Genomgång av Peters förslag till dokument.                                         
            Peter har gjort ett förslag där texten är fast men medlemmens uppgifter fylls i
            i härför avsedda fält. Detta skall göras datavägen och sedan mailas tillbaka till
            föreningen. Genomgången sköts upp på grund av Peters sjukfrånvaro.
 
§ 10    Skall vi ha ett medlemsmöte angående nya KO-avtalet.                                                  
            Vi beslutade att anordna ett sådant, där Net-at-Once medverkar.
            Även info om vad ny TV-leverantör innebär. Fiberekonomi medverkar också.
            Förslag på datum: Hol Församlingshem onsdag 26 januari 2022 kl 19.00.      
                                                                                                                                             
 
§ 11      IT  vår hemsida och Fiber-ekonomis hemsida.         
            www.lhfiber.se     och     www.fiberekonomi.se  
            Denna punkt är stående på dagordningen och det är viktigt att alla i styrelsen tittar
           igenom sidorna inför varje styrelsemöte. Ge uppdateringar till Håkan.
           Hemsidan är mycket viktig informations- och dokumentationskälla samt nätverk för
           föreningen. Dessutom en mycket viktig informationskälla för våra medlemmar.

§ 12      Övriga frågor.
             Två nya medlemmar: Jesper Börjesson Lagmansholm och Ove Johansson Åsen.
             Grävning åt Jesper Börjesson utföres av Kullenberg Gård.
             För Åsen blir det lång grävning (dragning under utredning).
              Vi går med som medlem i Byanätsforum (Anne-Marie fixar).
                 

§ 13      Nästa styrelsemöte.
            Måndag den 17 januari   2022 kl 19.00 hos Anne-Marie.

       

§ 14      Mötet avslutas. 
            Ordföranden Per-Arne Danelius tackade deltagarna samt förklarade mötet avslutat.
 
 
 
Vid protokollet                                  Ordförande                         Justeras

………………………..…                     ………………………….     ………………………………
Stig-Ove Svensson                          Per-Arne Danelius               Anne-Marie Carlander 

************************************* slut protokoll ********************************************************************

http://www.fiberekonomi.se/
http://www.lhfiber.se/

